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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Juíza Federal Luisa Ferreira 
Lima Almeida (21ª Vara), Joana Pi-
mentel da Silveira Vianna (SECAD), 
Raiza Bahia Galliza (18ª Vara), Rose-
le Carvalho Torres (NUCJU), Schierley 
Pinheiro da Silva (20ªVara) e Selma 
Mascarenhas Carneiro Oliveira (Feira 
de Santana).
Amanhã: Rafael Azevedo Nascimento 
(Irecê) e Iris Conceição Santos da Sil-
va (Jequié).

Parabéns!
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O Pró-Social informa aos beneficiá-
rios com lotação em Salvador que, con-
forme amplamente divulgado, o atendi-
mento pela rede credenciada da Unimed 
estará suspenso a partir do dia 1º de 
setembro de 2017.

A suspensão segue determinação 
da Presidência do TRF – 1ª Região, em 
face da decisão do Conselho Deliberati-
vo do Pró-Social no processo adminis-
trativo eletrônico do SEI n. 0001785-
86.2017.4.01.8002.

As carteiras da Unimed devem ser 
devolvidas nas seguintes unidades:

• Edifício sede: Seção de Bem Estar 
Social – SEABE (Pro-Social) – 2º subso-
lo do bloco A;

• Prédio dos JEFs e TRs: Posto Médi-
co do Pró-Social;

Unicorp oferece curso 
on-line com 16 vagas
A Unicorp está oferecendo 16 vagas 

para o curso on-line “CPC 2015 – Pro-
cedimentos e Provas”, que ocorrerá no 
período de 11/09 a 11/10/2017.

As vagas serão preenchidas por or-
dem de inscrição que deverá ser efeti-
vada por mensagem encaminhada para  
o e-mail seder.ba@trf1.jus.br, até as 
14h de hoje ou ao completar o limite 
das 16 vagas (as inscrições no portal 
da Unicorp serão concluídas posterior-
mente).

Tendo em vista as vedações da Uni-
corp, a Seção de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos solicita que, na men-
sagem encaminhada por e-mail para ins-
crição, o servidor declare:

a) não estar inscrito em curso com pe-
ríodo de realização coincidente com este;

b) não possuir marcação de férias ou 
afastamentos coincidentes com o período 
do curso, total ou parcialmente;

c) estar ciente que a desistência de 
participar do curso já em andamento 
suspende por 1 ano a sua participação 
em outros cursos, exceto nos casos de 
licenças e afastamentos previstos em lei.

Cardápio do 
restaurante para hoje
• Salmão à Moda Gradin Grill • Pi-

cadinho à Brasileira • Frango à Moda do 
Cheff • Crepe de frango com Catupiry • 
Gratinado de abobrinha • Torta de fran-
go • Fettuccine ao forno com camarão • 
Dobradinha.

Obs.: Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Gradin Grill

• Subseções Judiciárias: SESAP.

O Pro-Social continua disponibilizan-
do aos seus beneficiários ampla rede de 
atendimento, por meio de rede própria 
de credenciados ou pela Saúde Cai-
xa. Informações estão disponíveis para 
acesso eletrônico nas páginas:

• http://www.jfba.jus.br/prosocial/
Credenciados/Cons_credenciados.html;

• https://saude.caixa.gov.br/Portal-
ServicosPRD/RedeAtendimento.

Atendimento pela Unimed suspenso 
para beneficiários lotados em Salvador

Para garantir a utilização de uma 
linguagem única e padronizada na 
gestão de projetos da Justiça Fede-
ral da 1ª Região, o presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1), desembargador fe-
deral Hilton Queiroz, oficializou, no 
dia 15 de agosto, o modelo para a 
gestão dos projetos e a consolida-
ção da Carteira de Iniciativas Es-
tratégicas da Primeira Região, por 
meio da Portaria Presi 259.

A ideia é que o modelo auxilie a 
Região a adotar integralmente o Manual 
de Gestão de Projetos da Justiça Federal 
(MGP) do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), de forma proporcional à maturi-
dade da instituição quanto à governança 
estratégica, à oferta de capacitação aos 
gestores e gerentes de projetos e ainda 
aos recursos orçamentários e tecnológi-
cos disponíveis.

TRF1 institui modelo para gestão de projetos 
na Justiça Federal da 1ª Região

Para adaptar o fluxo e os documen-
tos de projetos utilizados na 1ª Região 
ao MGP, a Portaria Presi 259 também 
estabelece a forma de designação e as 
atribuições dos gestores e gerentes de 
iniciativas estratégicas, trazendo, ainda, 
os principais conceitos e definições refe-
rentes aos assuntos relacionados à ges-
tão de projetos.

Carteira de Iniciativas Estratégicas 
– De acordo com a Portaria, a Carteira 
de Iniciativas Estratégicas da Justiça da 
1ª Região 2015-2020 é integrada pe-
los 15 planos de ação do Tribunal e das 
Seções Judiciárias da Justiça Federal da 
1ª Região. O documento também deter-
mina que a Carteira seja disponibilizada 
no portal do TRF1, no menu institucional 
“Gestão Estratégica”.

Além disso, o TRF1 e cada seccional 
disponibilizarão em sua página na internet 
os respectivos Planos de Ação, enviando-
-os à área de gestão estratégica do Tribu-
nal sempre que houver alterações para 
atualização de Iniciativas Estratégicas.

Vale lembrar que, após a 5ª Reunião 
do Comitê de Gestão Estratégica da Jus-
tiça Federal da 1ª Região (CGER-TRF1), 
foi aprovada a proposta de ampliar a 
delegação dos Comitês Institucionais do 
Planejamento Estratégico (Cipes) nas 
seccionais, para que, além da possibili-
dade de analisar as iniciativas estratégi-
cas propostas, também sejam responsá-
veis por aprovar e cancelar as iniciativas, 
bem como a inclusão ou exclusão na Car-
teira de Iniciativas Estratégicas da Jus-
tiça Federal da 1ª Região, que já conta 
com mais de 100 projetos. A ideia é pos-
sibilitar que a descentralização dê maior 
celeridade ao procedimento, devendo os 
Cipes manter a prestação de contas ao 
CGER-TRF1 por meio dos Relatórios de 
Execução da Estratégia (REE).

A íntegra da Portaria Presi 259 está 
disponível na Biblioteca Digital.

Fonte: TRF – 1ª Região, em 18/08/17.

A sede desta Seccional já se encontra 
com serviço de recadastramento biomé-
trico para a Justiça Eleitoral, oferecido 
em caráter experimental, desde a última 
segunda-feira (28), na Biblioteca Bernar-
dino José de Souza, e prossegue até o dia 
28 de setembro, das 9h às 18h.

 Para agendar o recadastramento, os 
interessados precisam acessar o Siste-

Recadastramento biométrico
para título eleitoral está sendo

realizado nesta Seccional
ma de Apoio à Administração Financeira 
(www.jfba.jus.br/saaf), usando login e 
senha do Oracle, clicar em “Agendamen-
to Biometria” na coluna à esquerda, es-
colher data e horário e informar o CPF.

Na data e horário agendados, será ne-
cessário apresentar comprovante de resi-
dência atualizado e documento oficial de 
identidade com foto.


